FNV-lobby in Brussel

Tien dossiers voor een
sociaal Europa
Lobbycoördinator Auke Blaauwbroek (FNV): ‘Europese beleidsmedewerkers zijn blij met voorstellen uit de vakbondspraktijk’

De inzet is een ‘Sociaal Europa’. In een sociaal
Europa zetten vakbonden zich in voor hogere
lonen in Zuid- en Oost-Europa. En ook voor
een goed evenwicht tussen flexibiliteit en
zekerheid, die bijvoorbeeld niet ten koste gaat
van de rechten van Nederlandse werknemers.
Auke Blaauwbroek coördineert voor de FNV
de vakbondslobby in Brussel.
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Nodig Nederlandse Europarlementariërs uit voor een ontbijt
met FNV-voorzitter Agnes Jongerius als gastvrouw, en laat daar
een Nederlandse brandweerman vertellen welke nadelen de
brandweer zal ondervinden van nieuwe Europese regelgeving
voor meer flexibiliteit in de maximale wekelijkse arbeidstijd.
Dan heb je een voorbeeld van een geslaagde FNV-lobby.
Volgens Auke Blaauwbroek, coördinator van de FNV-lobby in
Brussel, stemden de meeste Europarlementariërs na het verhaal
van de brandweerman tegen een voorstel van de Europese
Commissie voor herziening van de Arbeidstijdenrichtlijn.
‘Volgens dat voorstel zou het vaker mogelijk moeten zijn om
de maximumgrens van gemiddeld 48 uur per week te overschrijden’, zegt Blaauwbroek. ‘Inmiddels heeft de Commissie
de sociale partners om nieuwe voorstellen voor wijziging van
de richtlijn gevraagd. Maar wij houden vast aan de 48-uursgrens per week, waarbij voortaan ook aanwezigheidsdiensten
als betaalde werktijd meetellen. Dat is voor Nederlandse werknemers in publieke diensten, van brandweermannen tot en
met verpleegkundigen, een principieel punt.’
Maar hij is niet alleen in Brussel om het Nederlandse belang
te verdedigen. ‘We proberen als Europees vakbondsfront het
sociaal minimum van werknemers in vooral Oost- en ZuidEuropa op te krikken.’ Die lobby loopt via het Europees
Verbond van Vakverenigingen (EVV), dat ruim 80 bonden
vertegenwoordigt en twee keer per jaar rechtstreeks verga-

achtergrond

dert met de Europese Commissie. Agnes Jongerius zit in het
bestuur van het EVV. Het hoofdkantoor van het EVV aan de
Koning Albert II-laan in Brussel is ook de basis van waaruit
Auke Blaauwbroek opereert. Op zijn etage zetelen ook de
lobbyisten van onder meer de Spaanse en Finse vakbonden.

In Europa
Steeds meer sociaal-economisch beleid is Europees beleid.
Dat voert de Nederlandse vakbonden en werkgeversorganisaties geregeld naar Brussel. Wat doen ze daar precies?
SERmagazine op bezoek in Brussel. Deel 2: de FNV.

Liaison
‘Ik ben de liaison, ofwel de intermediair tussen de FNV-vakcentrale, de bonden in Nederland en het ambtelijk en politiek
apparaat in Brussel,’ omschrijft Blaauwbroek zijn taak. ‘Ik kan
voor beleidsmedewerkers van de bonden de lobby openen
naar de Europese ambtenaren. Die zijn vaak theoretisch
bezig en zijn erg blij met voorstellen uit de vakbondspraktijk.
Dat moeten we veel meer doen. Wat dat betreft is het systeem
in Brussel heel open.’
De beleidsmedewerker arbeidsomstandigheden van de
FNV-vakcentrale had bijvoorbeeld grote zorgen over de
gezondheidsrisico’s van het werken met nanotechnologie,
minuscule deeltjes die schadelijke effecten kunnen hebben
op de gezondheid. ‘Die medewerker is er samen met andere
bonden in geslaagd dit thema op de agenda van de Europese
Commissie te krijgen.’
Toen Blaauwbroek in 2004 Brussel begon, viel het hem op
dat de bonden ‘bitter weinig’ wisten van wat zich in Brussel
afspeelt. ‘We hebben ons als Nederlandse vakbeweging lang
veilig gewaand met ons hoge niveau van loon- en arbeidsvoorwaarden en andere sociale verworvenheden. Dus heb ik
eerst missiewerk verricht: Europa moest naar de bij de FNV
aangesloten bonden worden gebracht.’

‘Economisch herstel mag niet
ten koste gaan van de sociale
zekerheid van werknemers’
‘Brussel maakt steeds meer economisch beleid. Veel maatregelen voor het uitbreiden en liberaliseren van de interne
markt hebben een steeds grotere impact. Neem de Europa
2020-strategie, gericht op een sterke economie. Deze strategie legt eenzijdig de nadruk op flexibilisering van de
arbeidsmarkt in de EU-landen. Wij brengen in Brussel onder
de aandacht dat economisch herstel niet ten koste mag gaan
van de sociale zekerheid van werknemers. Geen sociale
dumping, maar flexwerk als opstap naar vast werk.’

Munitie
De flexicurity-agenda is één van de elf Brusselse dossiers van de FNV voor een sociale markteconomie in Europa.
De dossiers gaan onder meer over het aanpakken van
hedgefondsen die ‘bedrijven leegplukken’, over het indammen van beloningen voor topmanagers en over de borging
van publieke diensten. ‘Marktwerking in het publieke domein,
waarbij buitenlandse bedrijven tegen de laagste kosten
onze bus- en spoorlijnen exploiteren, is niet per definitie
een zegen voor de werknemers. Nederland moet daar veel
kritischer op zijn.’
Een voorbeeld is ook de Dienstenrichtlijn, bedacht door
toenmalig Eurocommissaris Bolkenstein. Blaauwbroek:
‘Die maakte het voor werknemers uit de nieuwe lidstaten
in Oost-Europa gemakkelijker om in Nederland hun diensten
aan te bieden. Toen dit dreigde te gebeuren tegen veel
lagere uurtarieven dan die van Nederlandse werknemers
en vermoedelijk ook zonder sociaal vangnet, stonden wij
als FNV op scherp. We hebben stevig lobby gevoerd, ook bij
de SER. Uiteindelijk is bij werkgevers afgedwongen dat iedere
Pool of Let die hier komt werken onder onze cao’s valt.’

Meepraten
Succes boekte de FNV ook met een lobby bij het Europees
Parlement voor meer bevoegdheden van de Europese ondernemingsraad (EOR) bij multinationals. De Europese ministers
gingen in 2008 na een hard politiek gevecht akkoord met
de herziening van een richtlijn uit 1994. ‘Als een directie in
Londen of Berlijn nu een besluit neemt dat invloed heeft
op een vestiging in Amsterdam, dan moet de EOR daarover
kunnen meepraten.’
Een actuele discussie in Brussel is die over de pensioenstelsels. Door de vergrijzing staan de oudedagsvoorzieningen
onder druk. Blaauwbroek: ‘De Europese commissie wil meer
inzicht in de pensioenen in de lidstaten om zo de betaalbaarheid veilig te stellen. Nederland heeft in Europa het beste
pensioenstelsel. Dat willen we zo houden. Daar is onze lobby
op gericht.’ 
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